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THÔNG BÁO 

Về danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động-thƣơngbinh và xã hội 

cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính 

thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán 

trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến công dân, tổ chức, 

doanh nghiệp 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ 

phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa (có Phụ lục đính kèm). 

Về cách thức thực hiện: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện 05 

thủ tục hành chính trên có thể thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa 

vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa, cụ thể: Truy cập trang Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa (http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) để xem 

hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến 

đóng góp, vui lòng liên hệ theo các thông tin sau đây: 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 

Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại: 

0258.3822704) hoặc địa chỉ thư điện tử: vp.sldtbxhkhanhhoa.gov.vn. 

2. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, địa 

chỉ: 147 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (đường dây nóng: 

1900.1023) hoặc tại địa chỉ truy cập: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 

Trân trọng ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Xuân Trang 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/


PHỤ LỤC: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHO PHÉP  

THỰC HIỆN THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ, NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THÔNG QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA 

                            (Kèm theo Thông báo số:        ngày     /9/2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ) 

STT                                   TÊN DỊCH VỤ ĐỊA CHỈ CUNG CẤP 
     MỨC ĐỘ 

TRỰC TUYẾN 

I LĨNH VỰC VIỆC LÀM 
  

1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Mức độ 4 

2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
Mức độ 4 

II 
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG   

3 

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B 

(trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Mức độ 2 

4 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập) - Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Mức độ 2 

5 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập) - Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Mức độ 2 
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